Vilka bankärenden i Nordea kan en god man utföra?

Produkter, tjänster m.m

Samtycke från
huvudman?

Godkännande från
Överförmyndare?

Det fria kontot
Öppna inlåningskonto som används för den
dagliga hushållningen ex inköp av kläder,
livsmedel, hyresbetalning, löpande räkningar
som förekommer i ett hushåll

Nej

Nej

Uttag såsom kontantuttag, överföring,
uppdrag om automatiska överföringar etc. allt
som hör till den dagliga hushållningen

Nej

Nej

Uttag avseende god mans arvode, enligt
godkänd arvodesräkning

Nej

Nej

Överföring till överförmyndarspärrat konto

Nej

Nej

Avsluta kontot

Nej

Nej

Byte av bank

Ja

Nej

Öppna överförmyndarspärrat konto

Nej

Nej

Uttag överförmyndarspärrat konto

Ja

Ja

Avsluta kontot överförmyndarspärrat konto

Ja

Ja

Byte av bank

Ja

Nej, om överföring sker till
överförmyndarspärrat konto i
annan bank, annars - Ja

Överföring till annat överförmyndarspärrat i
Nordea

Nej

Nej

Överförmyndarspärrat konto (dvs alla
övriga konton)

Confidential

Uttag av upplupen ränta under innevarande
eller förgående år

Nej

Nej

Uttag avseende god mans arvode, enligt
godkänd arvodesräkning

Nej

Nej

Huvudmannen
måste
alltid själv ta emot kort
och koder. Dessa är
personliga vilket innebär
att en god man INTE kan
ta emot eller använda
dem eller beställa kort
eller
kod
som
huvudmannen inte själv
kan hämta.

Nej

Nej

Nej

Öppna fondkonto, köp och försäljning av
andelar i Nordeas värdepappersfonder

Ja

Nej

Köpa aktier

Ja

Ja

Sälja aktier

Ja

Nej

Öppna Investeringssparkonto

Ja

Nej

Öppna Investeringssparkonto Depå

Ja

Nej

Kort och internet
Kort och kod i huvudmannens namn

Den gode mannen tecknar eget kort och
internetavtal som ger hen rätt att ta ut medel
från det fria bankkontot.

Aktier, fonder, ISK och försäkring

Confidential

Övrigt

Återkalla fullmakt som huvudmannen ställt ut

Huvudmannen måste själv
återkalla fullmakten. Endast
om fullmakten missbrukas
kan den gode mannen
återkalla den, och då krävs
huvudmannens samtycke.

Info om händelse för tid innan god man tillträtt Samtycke krävs. Om det ej

kan ges utan endast
läkarintyg visas kan info
endast lämnas som kan ha
betydelse för t ex uppgift till
deklaration, kontroll av
betalningar, bedrägeri mot
huvudmannen osv, och då
endast så långt tillbaka som
krävs för att lösa frågan.

Confidential

Nej

Nej

